
Vejledning til brug ved kommunernes indberetning af data om jordforureninger, hvor 

kommunerne er tilsynsmyndighed  

 
I vejledningen gennemgås de oplysninger vedrørende forureninger, hvor kommunerne er til-
synsmyndighed, som skal indberettes til Miljøstyrelsen og Depotrådet via regionerne. Forure-
ninger, der udelukkende består af lettere forurening, indberettes ikke. 
 
Indberetningen finder sted som en totalindberetning, således at alle lokaliteter, som tidligere 
er indberettet også indgår i dette års indberetning. Med henblik på at undgå dobbeltregistre-
ringer og manglede opdatering af tidligere indberettede lokaliteter, fremsender regionen en 
oversigt til kommunerne over de oplysninger kommunen tidligere har indberettet. Kommu-
nerne opdaterer de fremsendte oversigter, hvis der er sket nye aktiviteter på de indberettede 
lokaliteter og returnerer disse til regionen. Oplysninger om forureninger, som ikke tidligere er 
indberettet, indberettes på vedlagte skema og fremsendes ligeledes til regionen. Regionen 
inddaterer oplysningerne og fremsender en samlet elektronisk indberetning til DKJord, hvor-
fra Miljøstyrelsen henter data. Region og kommune har mulighed for at aftale en anden pro-
cedure. Kommunerne opfordres til at benytte sig af digitale løsninger, som regionen evt. stil-
ler til rådighed. 
 
Indberetningerne foretages efter kodelister. Kodelisterne er i stor udstrækning indarbejdet i 
oplysningsskemaet med henblik på at forenkle udfyldelsen af skemaet. Tre kodelister vedr. 
virksomhedstyper, som kan være årsag til forurening, forureningskomponenter og aktivitets-
typer fremgår af bilaget. 
 
Det følger af god forvaltningsskik, at borgere hvis ejendom indberettes til en anden myndig-
hed orienteres herom af den myndighed, som indberetter oplysningerne. Orienteringen af 
grundejer kan ske på flere måder, f.eks. i forbindelse med sagsbehandlingen i løbet af året, et 
orienteringsbrev om at forureningssagen er blevet indberettet, kopi af indberetningsskemaet 
eller på anden måde. 
 
Skemaet er inddelt i tre grupper: 
 oplysninger om den forurenede lokalitet 
 oplysninger om eventuelle afværgeprojekter 
 oplysninger om tilladelse til ændret arealanvendelse og/eller bygge- og anlægsarbejde,  
jf. § 8  
 
 
Begrebet lokalitet anvendes her, som betegnelse for det areal, som måtte være blevet forure-
net af en eller flere aktiviteter. En lokalitet kan udgøres af alt fra dele af en matrikel til mange 
matrikler. 
 
Oplysninger vedrørende den forurenede lokalitet 
 
Lokalitetens adresse 
Oplysningen vedrører lokaliseringen af selve den forurenede lokalitet, og f.eks. ikke adresser 
for den tilhørende virksomhed eller lign. med mindre det er sammenfaldende med lokaliserin-
gen af den forurenede lokalitet.  
 
Matr. nr. og ejerlavs betegnelse:  
Matrikelnr. på de matrikler, der tilhører den forurenede lokalitet indberettes af kommunen til 
regionen 
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Kortmateriale:  
Der skal vedlægges kort med forureningens udbredelse med henblik på regionens indtegning 
af lokalitetens geografiske placering 
 
Inberetningsnr.(udfyldes af regionen): 
Til identifikation af en forurening tildeler regionen den nye forurenede lokalitet et nr. bestå-
ende af kommune nr. - et løbenummer på 5 cifre. Nummeret skal se således ud: xxx-xxxxx. 
Løbenummeret opbygges efter eget ønske. Da indberetningsnummeret anvendes som entydig 
identifikation, må nummeret ikke ændres fra det ene års indberetning til det næste, idet den 
samme lokalitet så ville blive registreret flere gange. Det gælder også mellemstillede nuller og 
blanktegn. 
 
Forureningsårsag 
Det oplyses efter kodeliste 5 i bilaget, hvilken/hvilke virksomhedstype/typer, der har været 
årsag til forureningen. Der kan oplyses flere virksomhedstyper.  
 
Forureningsaktivitet 
Der oplyses efter kodeliste 26 i bilaget, hvilken aktivitet, der har været årsag til forureningen 
 
Forureningskomponenter 
Det oplyses efter kodeliste 6 i bilaget, hvilke forureningskomponenter, der er konstateret ved 
undersøgelse af grunden, når dette er muligt. Der kan indberettes flere stoffer. 
 
Forurenet areal 
Oplyses som myndighedens bedste skøn over forureningens areal i antal m2. Det er forurenin-
gens arealmæssige udbredelse på indberetningstidspunktet, der skal indberettes, dvs. efter evt. 
oprydning. 
 
Hvor er forureningen konstateret 
Det oplyses ved afkrydsning hvor forureningen er konstateret. 
 
Arealanvendelse: 
Den nuværende arealanvendelse. Der kan oplyses flere typer anvendelser på samme lokalitet. 
 
Oplysninger vedrørende afværgeprojekter 
 
Til regionens information, skal kommunen oplyse om der er sket en fuldstændig eller en del-
vis oprydning. 
 
Projektoplysninger: årstal og lovgrundlag 
Oplysningsskemaet indeholder mulighed for at indberette oplysninger om ét afværgeprojekt 
for hver forurenet lokalitet. Der kan imidlertid have været flere projekter på samme forurene-
de lokalitet. Oplysningerne vedrørende flere projekter kan enten indberettes under et eller se-
parat for de enkelte projekter. I tilfælde, hvor forskellige projekter er udført efter forskellige 
lovgrundlag bør projekterne indberettes separat. 
 
Det skal oplyses i hvilket tidsrum projektet er afviklet. Der angives med årstal et start- og et 
sluttidspunkt. Hvis projektet ikke er afsluttet angives starttidspunktet, og det markeres med 
afkrydsning, hvis projektet endnu ikke er afsluttet. 
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Det skal oplyses hvilket lovgrundlag projektet er udført efter. Forskellige projekter kan være 
udført efter forskellige lovgrundlag. 
 
Afværgetype 
Der skal for hvert enkelt projekt på den forurenede lokalitet oplyses hvilken type afværgefor-
anstaltning, der er foretaget. Mange afværgeforanstaltninger gennemføres over et relativt kort 
tidsrum f.eks., hvis forurenet jord er gravet op og erstattes med ren jord. I sådanne situationer 
sættes kryds ved den relevante afværgetype under hovedoverskriften "etablering". I andre til-
fælde er det nødvendigt med en længere driftfase, f.eks. afværgeoppumpninger der strækker 
sig over flere år, in situ oprensning af jord m.v. Hvis dette er tilfældet, skal der som supple-
ment sættes kryds ved den relevante afværgetype under hovedoverskriften "drift": Endelig 
kan der være situationer, hvor forureningen overvåges med henblik på om der sker naturlig 
nedbrydning af forureningen. 
 
Der kan indgå flere typer afværgeforanstaltninger i et projekt.  
 
Oplysninger vedrørende tilladelse til ændret arealanvendelse og/eller bygge- og anlægs-

arbejde, jf. § 8:  

Udfyldes for de arealer (også dele af lokaliteter), som får tilladelse til ændret arealanvendelse 

og/eller bygge- og anlægsarbejde 

 

 Tilladelsesår  
 

 Baggrund oplyses  
 

 Formål for ændret arealanvendelse oplyses 
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Bilag 
 
Kodelister, som anvendes ved indberetning af forureninger, hvor kommunen er tilsyns-
myndighed: 
 
Kodeliste 5 (intern liste) Bemærk at overskrifterne ikke kan vælges (Listen er en forenkling af 

den samlede liste. Den samlede liste er vedlagt i Excel ark) 

 

Landbrug, Skovbrug og fiskeri 

01.10.00 Plante- og kornavl 

01.12.00 Gartnerier og planteskoler 

01.20.00 Husdyravl 

01.30.00 Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) 

01.40.00 Landbrugsservice og dyrlægevirksomhed 

01.41.10 Landbrugsmaskinstationer 

02.00.00 Skovbrug mv. (Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug) 

05.00.00 Fiskeri 

05.02.00 Dambrug og fiskeavl 

 

Råstoffer 

11.00.00 Udvinding af råolie og naturgas mv. (inkl. Teknisk servicevirksomhed) 

14.00.00 Råstofudvinding i øvrigt 

14.20.00 Grus-, sand- og lergravning 

 

Fødevareindustrien 

15.10.00 Slagtning, forarbejdning og konservering af kød og fisk 

15.40.00 Fremstilling af vegetabilske og animalske olier samt fedtstoffer (margarine mv.) 

15.50.00 Fremstilling af mejeriprodukter (inkl. Ost) 

15.61.00 Fremstilling af mølleriprodukter mv. (inkl. stivelse og stivelsesprodukter) 

15.71.00 Fremstilling af færdige foderblandinger 

15.80.00 Fremstilling af andre føde- og drikkevarer (samt råvareproduktion) 

15.81.00 Fremstilling af brød, kager, kiks o.lign. 

15.96.00 Bryggerier 

 

Renserier 

93.01.00 Vaskerier og renserier (inkl. Erhvervs- og institutionsvaskerier) 

93.01.30 Renserier 

 

Tekstilindustri 

17.00.00 Tekstilindustri (forbehandling, spinding, fremstilling, ink. Tæpper, reb og fiskenet) 

19.00.00 Garverier og anden læderindustri 
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19.30.00 Sko- og træskofabrikker 

 

Træindustri 

20.00.00 Anden træindustri 

20.10.10 Savværker 

20.10.20 Træimprægneringsvirksomheder 

20.30.20 Fremstilling af dele af træ til bygninger 

20.51.00 Fremstilling af andre træprodukter 

20.52.00 Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer 

 

Papir og grafisk industri 

21.00.00 Papirindustri (inkl. Fremstilling af papirmasse, papir og pap) 

22.00.00 Grafisk industri 

22.22.10 Bogtrykkerier og offsettrykkerier 

22.22.90 Andre trykkerier i øvrigt 

 

Olie 

23.00.00 Mineralolieindustri mv. (Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter)  

52.48.90 Forhandlere af fyringsolie og fast brændsel til husholdningsbrug 

 

Auto handel og autoservice 

50.00.00 Handel med biler mv., reparation og vedligeholdelse (engros- og detailhandel) 

50.20.10 Autoreparationsværksteder 

50.20.50 Autolakererier 

50.20.90 Autoservice i øvrigt 

 

Kemisk industri 

24.12.00 Fremstilling af farvestoffer og pigmenter 

24.15.00 Fremstilling af pesticider,  kunstgødning og andre agrokemiske produkter 

24.40.00 Fremstilling af farmaceutiske råvarer; medicinalvarefabrikker 

24.51.00 Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler o.lign. 

24.60.00 Fremstilling af andre kemiske produkter 

24.61.00 Fremstilling af sprængstoffer mv. 

25.00.00 Gummi- og plastindustri 

25.10.00 Fremstilling af gummiprodukter 

25.12.00 Vulkanisering 

25.20.00 Fremstilling af plastprodukter 

26.10.00 Fremstilling af glas og glasprodukter 

26.14.00 Fremstilling af glasfiber og visse varer heraf 

26.20.00 Fremstilling af keramiske produkter (bl.a.byggematerialer, husholdning, tekniske 

produkter) 
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Sten og metal industri  

26.40.00 Teglværker 

26.60.00 Fremstilling af beton, cement, gips og lign. (inkl. Fremstillings af produkter) 

26.70.00 Stenhuggere 

26.82.00 Asfalt-, tagpap- og stenuldsfabrikker mv. 

27.00.00 Fremstilling af metal 

27.35.00 Anden bearbejdning af jern og stål 

27.50.00 Støbning af metal, jern og letmetalprodukter 

28.00.00 Jern- og metalvareindustri (inkl. Tanke, radiatorer, kedler til centralvarmeanlæg mv) 

28.40.00 Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi 

28.51.00 Overfladebehandling af metal 

28.52.00 Almindelige maskinforarbejdningsprocesser 

28.63.20 Øvrig fremstilling af metal 

 

Maskin og elektronik industri 

29.00.00 Maskinindustri (inkl. Kraner, ventilationsanlæg, hydrauliske maksiner mv.) 

29.30.00 Fremstilling af traktorer og maskiner til land-, have- og skovbrug 

31.00.00 Fremstilling af andre elektriske maskiner og apparater 

31.10.10 Fremstilling af elmotorer og generatorer 

31.40.00 Akkumulator- og tørelementfabrikker 

31.62.20 Elektromekaniske værksteder 

31.62.90 Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt 

34.10.00 Bil, motorcykel og cykel-fabrikker og lign. (inkl. Karosserifabrikker og andre dele 

og tilbehør) 

34.20.00 Karosserifabrikker 

35.11.00 Bygning og reparation af skibe 

35.12.00 Bygning og reparation af både 

35.30.00 Flyfabrikker og -værksteder 

 

Forsyningsvirksomheder 

40.10.00 Elforsyning og produktion samt transmission af elektricitet 

40.20.00 Gasforsyning og fremstilling 

40.30.00 Varmeforsyning 

41.00.00 Vandforsyning 

 

Bygge og anlæg 

45.00.00 Bygge- og anlægsvirksomhed (inkl. Nedrivning, jordarbejde og andet entreprenørar-

bejde) 

45.25.30 Anden specialiseret forretninger (VVS, Kloakmestre, elinstallationer, malerforret-

ninger) 
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45.42.00 Tømrer- og bygningssnedkerforretninger 

45.50.00 Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale 

71.32.00 Udlejning af entreprenørmateriel, maskiner og udstyr) 

 

 

Engros og detailhandel 

50.30.00 Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. 

50.50.00 Servicestationer 

51.11.00 Agenturhandel 

51.21.00 Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer 

51.51.00 Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. 

51.52.00 Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme 

51.53.10 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer 

51.55.00 Engroshandel med kemiske produkter 

51.81.00 Engroshandel med andre varer. 

52.00.00 Detailhandel undtagen med biler mv.; reparationsvirksomhed 

52.11.00 Detailhandel med fødevarer (dagligvarer mv) 

52.31.00 Apoteker 

52.42.00 Detailhandel med ikke fødevarerelaterede varer (eksl. Bilforhandlere) 

 

Trafik 

60.10.00 Jernbaner 

60.21.10 Bustrafik 

52.74.10 Cykelreparationsværksteder 

60.22.00 Anden trafik (f.eks. taxikørsel, s-tog, rutefart mv.) 

60.24.10 Vognmandsvirksomhed 

62.00.00 Lufttransport 

63.12.00 Oplagrings- og pakhusvirksomhed 

63.21.10 Stationer, godsterminaler mv. 

63.21.20 Parkerings- og garageanlæg 

63.22.10 Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne) 

63.23.00 Lufthavne mv. 

63.40.90 Tjenesteydelser i forbindelse med transport (f.eks. rejsebureau og transportformid-

ling) 

71.20.00 Udlejning af transportmidler (f.eks. biludlejning) 

92.62.20 Lystbådehavne 

 

Offentlige virksomheder 

75.00.00 Offentlig administration 

75.22.00 Forsvar 

75.25.00 Brandvæsen og redningskorps 
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80.10.00 Grundskoler og gymnasier (inkl. Ungdoms og efterskoler) 

80.30.20 Videregående uddannelser 

80.42.20 Andre uddannelsesinstitutioner (f.eks. Folkehøjskoler) 

85.11.00 Hospitaler og sundhedsvæsen 

85.31.10 Døgninstitutioner, plejehjem, beskyttede boliger, børnehavner, fritidsklubber mv. 

 

Renovation og affald 

37.10.00 Genbrug af metalaffaldsprodukter 

37.20.00 Genbrug af affaldsprodukter (inkl. ikke-metalholdige) 

90.00.00 Kloakvæsen, renovationsvæsen, renholdelse, spildevand mv. 

90.02.10 Indsamling af affald 

90.02.20 Drift af affaldsbehandlingsanlæg 

 

Andre industrier 

36.00.00 Anden industri 

36.10.00 Møbelindustri (inkl. Polstring, lakering mv) 

36.22.10 Guld- og sølvvarefabrikker 

36.63.90 Fremstilling af andre varer i øvrigt 

 

Andre forretninger 

55.00.00 Hotel- og restaurationsvirksomhed 

64.00.00 Post og telekommunikation 

65.00.00 Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed 

70.00.00 Virksomhed i forbindelse med fast ejendom 74.40.00 Reklame- og markedsførings-

bureauer 

74.70.00 Rengøringsvirksomhed (inkl. Vinduespolering og lign.) 

74.81.00 Fotografisk virksomhed (fotografer og fotolaboratorier) 

 

Andet 

91.30.00 Andre organisationer, institutioner og foreninger 

92.50.00 Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed 

92.61.00 Idrætsanlæg (inkl. Svømmehaller) 

93.03.10 Andre virksomheder (f.eks. kunstnere, bedemænd, ingeniørvirksomheder mv.) 

98.00.00 Uoplyst 

 

Kodeliste 6: Forureningskomponent  (std00019) Bemærk at overskrifterne ikke kan 

vælges (Listen er en forenkling af den samlede liste. Den samlede liste er vedlagt i Excel 

ark)  
 

 Olie-benzinprodukter 
2555 Olie-benzin  
3002 Olieprodukter  
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0703 Benzin  
3000 Dieselolie 
3001 Fyringsolie  
2552 Olie  
9494 C5-C10 kulbr.frakt 
9495 C10-C25 kulbr.frakt  
9496 C25-C35 kulbr.frakt  
3003 Petroleum  
0652 Terpentin  
2553 Olie og fedt  
  

 BTEX’er og lignende 
3004 BTEX'er og lignende  
0662 Benzen  
3006 BTEX (sum) 
0665 Toluen  
0668 Xylen  
3008 TEX (sum)  
2662 O-xylen  
2660 P-xylen 
9818 1-methyl-napthalen 
  

 Fenoler 
2679 2,3 dimethylphenol  
2685 2,4-dimethylphenol  
2708 cresoler 
3012 C2-Phenoler 
3013 C3-Phenoler 
2683 3,5-dimethylphenol  
  

  

 Andre aromatiske forbindelser 
3016 Andre aromat. forb.  
3028 Anilin  
3029 Aromater mono/bicyk  
  

 Diverse alifatiske forbindelser 
0490 MTBE  
3053 Ethere  
9491 Alifatiske kulbrint. 
3060 Hydrocarbon., C8-C15  
0651 Acetone  
9840 Phthalater 
8252 Methanol  
3051 Dioxan  
3045 Diethanolamin 
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3048 Diethylphthalat  
3055 Ethylenglykol 
3043 Alkoholer  
3059 Glykoler  
  

  

 Andre cykliske og heterocykliske forbindelser
3068 Cykl./heterocy. forb  
3079 Pyridin  
  

 Tjære 
3082 Tjære  
2577 Polyc.arom.kulbr.PAH 
9824 Benz[a]pyren  
0670 Dibenz(ah)anthracen  
3084 Benzo(e)pyren  
0702 Benz(a)anthracen 
2701 Fluoranthen  
2728 Indeno(1,2,3-cd)pyre 
9822 Pyren  
3086 Naphthacen  
0672 Benz(k)fluoranthen  
  

 Klorerede opløsningsmidler 
2617 Tetrachlorethylen  
2618 Trichlorethylen  
3087 Chlorerede opl.midl.  
3088 Dichlorethylen  
9946 Vinylchlorid  
2621 1,1,1-trichlorethan 
3090 1,1,2,2-Tetrach.eth. 
2612 Chloroform  
2616 Tetrachlormethan  
3089 1,1,2-Trichlorethan  
2624 Dichlormethan  
2623 Dichlorethan 
  

 Klorfenoler 
1559 Chlorphenol  
2695 Pentachlorphenol 
2686 4-clor,2-methylpheno  
2688 2,4-dichlorphenol  
  

 Andre klorerede aromatiske forbindelser 
3106 Chlorerede aromater  
3095 Chlor. aromatiske f.  
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3098 1,2,4,5-Tetrach.ben.  
  

 Andre halogenerede aromater 
3109 Div. halog. aromater 

  

 Andre halogenerede alifater 
3113 Div. halog. alifater 

3123 Tris(2-ch.eth.)ph.ph  
3124 Tris(3-ch.pro.)ph.ph 
  

 Pesticider 
2726 Pesticider, sum  
3554 DDT, p,p'-  
4515 Atrazin  
3552 DDE, p,p'-  
3550 DDD, p,p'-  
4516 Simazin  
3139 Gamma Lindan (HCH) 
4512 Mechlorprop  
4510 Dichlorprop  
3134 Dieldrin  
9943 2,4-D  
4511 MCPA  
  

 Tungmetaller 
3147 Tungmetaller  
1513 Bly  
1546 Cadmium  
2101 Nikkel  
2061 Kobber 
2071 Kviksølv  
2002 Chrom  
1511 Arsen  
2004 Chrom,hexavalent  
2236 Tin  
3066 Tributhyltinacetat  
  

 Andre metaller 
2251 Zink  
3155 Andre metaller  
2041 Jern  
2226 Sølv 
2231 Thallium  
1516 Barium  
1501 Aluminium  
2096 Natrium  
2056 Kalium  
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2086 Mangan  
  

 Cyanid 
0654 Cyanid, total  
0655 Cyanid, syreflygtigt 
0656 Cyanid, kompleksbundet  
  

 Overfladeaktivestoffer 
2676 Phenol  
3157 Overfladeaktivestof.  
3158 4-Nonylphenol  
  

 Lossepladsperkolat 
3159 Lossepladsperkolat  
1591 Chlorid  
2142 Sulfat  
0551 Kem.iltf. COD, total  
  

 Lossepladsgas 
3160 Lossepladsgas  
2501 Methan 
  

 20. Andre 
1176 Nitrat  
1506 Antimon  
0380 Carbon,org,NVOC 
0382 Carbon,org,VOC 
2652 Formaldehyd 
0000 Andet  

 

 

Kodeliste 26: Aktivitetstype (std00342) 
000 Ikke oplyst 

001 Aktiviteter vedr. benzin-, olie-, gas-, kul og tjæreprodukter 

002 Udvinding af olie og gas 

003 Olieraffinering 

004 Oparbejdning af olieprodukter 

005 Benzin og olie, aktiviteter vedr. 

006 Benzin og olie, salg af 

007 Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af 

008 Benzin og olie, erhvervsmæssig brug af 

009 Villaolietank, privat oplag af 

010 Tjæreprodukter, aktiviteter vedr. 

011 Tjæreprodukter, produktion af 

012 Tjæreprodukter, opbevaring af 

013 Tjæreprodukter, anvendelse af 

014 Tjæreplads, tjæring af fiskegarn 

015 Gas, aktiviteter vedr. 

016 Gas, produktion af 

017 Bygas, produktion af 
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018 Gas, oplag 

019 Kul og koks, aktiviteter vedr. 

020 Koks, fremstilling af 

021 Trækul, fremstiling af 

022 Brunkul, udvinding af 

023 Asfalt, fremstilling af 

024 Tagpap, fremstilling af 

025 Aktiviteter vedr. kemiske processer og produkter (undtagen olieprodukter, kode 1) 

026 Kemikalier, produktion af 

027 Kemikalier, salg af 

028 Kemikalier, opbevaring af 

029 Kemikalier, anvendelse af 

030 Farvning, blegning, imprægnering, rensning og garvning af 

031 Farvning 

032 Blegning 

033 Imprægnering 

034 Rensning 

035 Garvning 

036 glasfiber, støbning af 

037 Bejdsning 

038 Frø- og rodbejdsning 

039 Træbejdsning 

040 Pesticider, aktiviteter vedr. 

041 Pesticider, produktion af 

042 Pesticider, opbevaring af 

043 Pesticider, anvendelse af 

044 Sprøjteplads, pesticider, påfyldning og rengøring 

045 Aktiviteter vedr. metaller 

046 Metal, støbning af 

047 Metal, valsning og standsning af 

048 Metal, skæring, fræsning, svejsning og lodning af 

049 Metal, affedtning og overfladebehandling af 

050 Metal, affedtning af 

051 Metal, galvanisering af 

052 Metal, fortinning af 

053 Metal, forkromning af 

054 Metal, kadmiering af 

055 Metal, fornikling af 

056 Metal, maling og lakering af 

057 Metal, anden overfladebehandling af 

058 Metal, anden anvendelse af 

059 Aktiviteter vedr. landbrug, skovbrug, fiskeri og tilknyttet industri 

060 Olie, produktion af animalsk og vegetabilsk 

061 Gylletank, oplag af gylle 

062 Aktiviteter vedr. jord og affald 

063 Fyldplads, deponering 

064 Fyldplads, deponering af jord 

065 Fyldplads, deponering af jord og bygningsaffald 

066 Losseplads 

067 Losseplads, ukontrolleret deponering af affald 

068 Losseplads, kontrolleret deponering af affald 

069 Specialdepot, deponering 

070 Genanvendelse og nyttiggørelse af jord og restprodukter 

071 Forurenet fyldjord, tilført 

072 Slagge, tilført/udlagt 
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073 Kulslagge, tilført/udlagt 

074 Slagge fra affaldsforbrænding, tilført/udlagt 

075 Flyveaske, tilført/udlagt 

076 Andre restprodukter, tilført/udlagt 

077 Genvinding af affald 

078 Biler, skrotning og genvinding af 

079 Jern og metal, skrotning og genvinding af 

080 Batterier og akkumulatore, skrotning og genvinding af 

081 Elektrisk og elektronisk affald, skrotning og genvinding af 

082 Andre affaldsprodukter, skrotning af genvinding af 

083 Forbrænding af affald 

084 Diffus forurening 

085 Diffus forurening, trafik 

086 Diffus forurening, industri 

087 Diffus forurening, skortstenfane 

088 Andre aktiviteter uden tilknytning til branche 

089 Jernbane og rangérområde 

090 Materialgård 

091 Materialgård for entreprenør materiel 

092 Saltoplag 

093 Skydebane, aktiviteter vedr. 

094 Transformatorstation 

095 Uheld 

096 Uheld uden branchetilknytning, forurening fra 

097 Brand 

098 Slagge fra esse (for smede o.lign. brancher) 

099 Træ, overfladebehandling af (maling o.lign.) 

999 Andet 
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2011 

 

Oplysningsskema vedrørende oprydning af jordforurening,  

hvor kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed 
 

Oplysninger vedrørende den forurenede lokalitet 

 

Kommune:……………………………………. 

 

Adresse:……………………………………… Postnr.…………. By:……………  

  

Matr.nr.…………. Ejerlav:…………………………………………………………… 

 

Kortmateriale skal vedlægges med forureningens geografiske udbredelse (kortmaterialet kan afleveres 

digitalt, hvis dette er muligt).  

 

Kommunen kan aftale med regionen, at oplysninger, som regionerne allerede er i besiddelse af, ikke 

udfyldes. 

 

Indberetningsnr.(udfyldes af regionen):…………………………………… 

 

 

Forureningsårsag: Hvilken type virksomhed m.v. formodes at være årsag til forureningen ?:  

 

………………………………………………………………………………… 

(Se kodeliste 5 for forureningsårsag, f.eks. 22.00.00 Grafisk Industri) 

 

Forureningsaktivitet: Hvilken aktivitet formodes at være årsag til forureningen?: 

 

…………………………………………………………………………………… 

(se kodeliste 26 for forureningsaktiviteter, f.eks. 005 benzin og olie, aktiviteter vedr.) 

 

Forureningskomponenter: Hvilken forureningstype er der konstateret på lokaliteten?:  

 

…………………………………………………………………………………………………. 

(Se kodeliste 6 for forureningskomponenter, f.eks. 2616 Tetrachlormethan) 

 



 

Side 2 af 4 sider 

 

Forurenet areal i m2:..................................................................... 

 

 

Hvor er forureningen konstateret? (Sæt X) 

Jord  

Grundvand  

Poreluft  

Overfladevandsrecipient  

Udeluft  

Indeklima  

Andet  

 

 

Nuværende Arealanvendelse: Sæt X  

Villa-, parcel- og rækkehuse  

Kontor- og erhverv  

Industri, produktion  

Landbrug  

Sommerhuse  

Havneareal  

Ubebygget  

Parkeringspl. vejanlæg, oplags-

plads 

 

Fyld- og losseplads  

Kolonihave  

Børneinstitution (0-6 år)  

Offentlig legeplads  

Andre institutioner  

Alment tilgængeligt område  

Lejligheder  

Ubenyttet, ikke alment tilgængelig  

Andet  
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Oplysninger om afværgeprojektet 

 

Hvor stor en del af forureningen er ryddet op? (sæt X) 

Fuldstændig oprydning: :………… 

Delvis oprydning:………………. 

(Denne oplysning kan også opgives  som den geografiske udbredelse af oprydningen på kortmaterialet 

eller i regionens digitale systemer) 

 

Hvilken forureningskomponenter har oprydningen rettet sig mod (benyt kodeliste 6)? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Start og sluttidspunkt for projektet samt lovgrundlag  

Start- og sluttidspunkt for projektet 

(årstal) 

Lovgrundlag for projektet (Sæt X) 

Startår Slutår Endnu ik-

ke afsluttet 

(sæt X) 

Påbud Frivillig op-

rydning  

Oliebran-

chens Miljø-

pulje 

Forsikrings-

ordning for 

villaolietanke

       

 

Hvorledes er afværgeprojektet gennemført ?  

Det markeres ved afkrydsning, hvordan afværgeprojektet er gennemført. Sæt flere krydser, hvis der er 

gennemført flere afværgetyper (f.eks. jordopgravning og oppumpning af grundvand)  
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Oplysinger om tilladelse til ændret arealanvendelse og/eller bygge- og anlægsarbejde, jf. 

§ 8: Udfyldes for de arealer (også dele af lokaliteter), som får tilladelse til ændret arealanven-

delse og/eller bygge- og anlægsarbejde 

 

Hvornår blev tilladelsen udstedt (dato)  __________  
 

Baggrund for tilladelsen oplyses: 
Kode Baggrund for tilladelsen Sæt kun 1 kryds 

01 Undersøgelse  

02 Afværgeforanstaltninger  

03 

Revurdering af kortlægnings-

grundlag 

 

07 Historisk redegørelse  

08 Ubetydelig forurening  

99 Andet  

 

Formål for ændret arealanvendelse oplyses: 
Kode Anvendelse Sæt kun 1 kryds 

02 Villa-, parcel- og rækkehuse  

04 Kontor- og erhverv  

05 Industri, produktion  

06 Landbrug  

10 Sommerhuse  

12 Havneareal  

13 Ubebygget  

15 

Parkeringspl. vejanlæg, oplags-

plads 

 

17 Fyld- og losseplads  

18 Kolonihave  

19 Børneinstitution (0-6 år)  

20 Offentlig legeplads  

21 Andre institutioner  

22 Alment tilgængeligt område  

23 Lejligheder  

24 Ubenyttet, ikke alment tilgængelig  

99 Andet  
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